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Η Υπηπεςία Κασ’ Οίκον Νοςηλείαρ
αποσελεί σιρ τπηπεςίερ τγείαρ ποτ
πποςυέπονσαι ςσα άσομα και σιρ
οικογένειέρ σοτρ μέςα ςσο φώπο ποτ ζοτν,
κασετθτνόμενερ ππορ σην πποαγψγή, ση
διασήπηςη και σην αποκασάςσαςη σηρ
τγείαρ σοτ ασόμοτ ή σην ελαφιςσοποίηςη
σψν επιδπάςεψν σηρ αςθένειαρ ή σηρ
αναπηπίαρ.



Η Υπηπεςία υιλοδοξεί σην παπαμονή σψν ασόμψν

ςσο ςπίσι και σην παποφή ολοκληπψμένηρ,
ανθπψποκενσπικήρ και πποςισήρ νοςηλετσικήρ
υπονσίδαρ. Η Υπηπεςία Κασ’ Οίκον νοςηλείαρ
ςκοπό έφει να βοηθήςει σο άππψςσο ή ανάπηπο
άσομο να δπαςσηπιοποιηθεί ςσο ανώσεπο δτνασό
επίπεδο, να πποληυθεί η εξάπσηςη σοτ από σοτρ
άλλοτρ και να ατξήςει σο επίπεδο ανεξαπσηςίαρ
και ατσουπονσίδαρ σοτ.



Η λέξη  "H O M E V I S I T" ςτγκενσπώνει 
επιγπαμμασικά σιρ ςημανσικέρ διαςσάςειρ 
σηρ κασ’ οίκον υπονσίδαρ, σιρ 
κασηγοπιοποιεί και παπέφει σο πλαίςιο για 
αποσελεςμασική υπονσίδα.



 H Holistic: Ολιςσική πποςέγγιςη (αςθενήρ, οικογένεια, 
υπονσιςσήρ, πεπιβάλλον έμχτφο και άχτφο) και 
διεπιςσημονική ομάδα.

 O Οbjectives: Κασαγπαυή και σεκμηπίψςη σψν ανσικειμενικών 
ετπημάσψν.

 M Μedications: Διαφείπιςη και εκπαίδετςη ςση υαπμακετσική 
αγψγή .

 E Environment: Πεπιβάλλον (ςπίσι, γεισονιά, πεπιοφή) 
αςυάλεια πεπιβάλλονσορ .

 V Visits: Επίςκεχη.
 I Interventions: Παπεμβάςειρ (νοςηλετσή, ιασπού, χτφολόγοτ 

κοινψνικού λεισοτπγού και άλλψν μελών σηρ διεπιςσημονικήρ 
ομάδαρ).

 S Standards: Ππόστπα, κανόνερ, νόμοι .
 I Instrumental: Δπαςσηπιόσησερ ςύνθεσερ και καθημεπινήρ 

ζψήρ .
 T Teaching: Διδαςκαλία και εκπαίδετςη.



Η πποαγψγή σηρ τγείαρ

Η ππόληχη σηρ αςθένειαρ

Η έγκαιπη διάγνψςη και ο πεπιοπιςμόρ σψν 
επιπσώςεψν σηρ αςθένειαρ.

Η πποςυοπά επιδέξιαρ επιςσημονικήρ 
υπονσίδαρ ςσο άππψςσο άσομο εκσόρ 
νοςοκομείοτ.

Η αποκασάςσαςη σοτ ασόμοτ ςσο 
δτνασόσεπο επίπεδο ατσουπονσίδαρ.



 Ο ςτνεφώρ ατξανόμενορ
πληθτςμόρ σψν
ηλικιψμένψν ποτ θέλοτν
και απαισούν ππόςβαςη ςε
τπηπεςίερ υπονσίδαρ ςσην
κοινόσησα και σο ςπίσι.

 Η αναγκαιόσησα σψν
ςτςσημάσψν τγείαρ για
εξοικονόμηςη πόπψν.

 Η ππόοδορ ςσιρ θεπαπείερ,
σα υάπμακα και σην
σεφνολογία, ποτ ατξάνοτν
σην πιθανόσησα υπονσίδαρ
σψν ασόμψν ςσο ςπίσι σοτρ
παπά ςε νοςοκομεία ή άλλα
ιδπύμασα.

 Η σάςη σηρ μείψςηρ σοτ
φπόνοτ νοςηλείαρ και
ςτγφπόνψρ σηρ
αςυαλούρ εξόδοτ από σο
νοςοκομείο.

 Η βελσίψςη σηρ
ποιόσησαρ ζψήρ ψρ
αποσέλεςμα σηρ ΠΦΥ και
σηρ υπονσίδαρ τγείαρ
ςσο ςπίσι.

 Η γενικόσεπη επισάφτνςη
σοτ φπόνοτ θεπαπείαρ.



Τα ςτςσήμασα τγείαρ ςσιρ φώπερ σηρ
Ετπώπηρ, και όφι μόνο, δέφονσαι σα σελετσαία
φπόνια ςημανσικέρ πιέςειρ για αλλαγή. Οι
ιθύνονσερ πποβλημασίζονσαι και
ανσιμεσψπίζοτν νέερ πποκλήςειρ για σο
ςφεδιαςμό, σην οπγάνψςη και τλοποίηςη
ππογπαμμάσψν ποτ ςφεσίζονσαι με ση
γήπανςη σοτ πληθτςμού, σην αύξηςη σοτ
πποςδόκιμοτ επιβίψςηρ και σην αλλαγή σοτ
νοςολογικού πποσύποτ με σιρ φπόνιερ
πολτπαπαγονσικέρ και εκυτλιςσικέρ
αςθένειερ.



Κασ’οίκον υπονσίδα τγείαρ παπέφεσαι από σο δημόςιο
σομέα, σιρ ιδιψσικέρ τπηπεςίερ, σοτρ εθελονσέρ και σην
οικογένεια, ςε ηλικιψμένοτρ, άσομα με φπόνια
νοςήμασα, με χτφική νόςο, αναπήποτρ, φπήζονσερ
μεσανοςοκομειακήρ υπονσίδαρ και άσομα με
μαθηςιακέρ δτςκολίερ. Παπέφεσαι από σην κοινοσική
νοςηλεύσπια (district nurse) και πεπιλαμβάνει ςύνθεσερ
νοςηλετσικέρ παπεμβάςειρ ποτ ςφεσίζονσαι με σην
αςθένεια και σα πποβλήμασα τγείαρ. Η κοινοσική
νοςηλεύσπια είναι κασάλληλα εκπαιδετμένη θεψπησικά
και ππακσικά ώςσε να παπέφει υπονσίδα ςε καθένα
άσομο ποτ ζει ςσην κοινόσησα, καθώρ και τπεύθτνη για
σην εκσίμηςη σψν αναγκών σψν φπηςσών και σψν
οικογενειών σοτρ και σην εξαςυάλιςη ποιόσησαρ ςση
υπονσίδα.



Νοςηλεία ςσο ςπίσι (home nursing): Παπέφεσαι από
νοςηλετσέρ. Ατσοί διακπίνονσαι ςε 3 κασηγοπίερ, ανάλογα με
σην εκπαίδετςή σοτρ, σοτρ διπλψμασούφοτρ νοςηλετσέρ
(register nurse), σοτρ επιςκέπσερ τγείαρ (health visitor) και
σοτρ ππακσικούρ νοςοκόμοτρ (practical nurse). Θεψπησικά, οι
ανψσέπψ κασηγοπίερ νοςηλετσών έφοτν σα ίδια καθήκονσα,
όμψρ ςσην ππάξη οι πστφιούφοι νοςηλετσέρ και επιςκέπσερ
τγείαρ αναλαμβάνοτν ςύνθεσερ νοςηλετσικέρ ππάξειρ, όπψρ
καθεσηπιαςμούρ, υαπμακοθεπαπεία, εκπαίδετςη,
ςτμβοτλετσική, γενικόσεπη αξιολόγηςη σψν αναγκών και σηρ
υπονσίδαρ, ςφεδιαςμό και ςτνσονιςμό σηρ υπονσίδαρ, ενώ οι
ππακσικοί νοςοκόμοι έφοτν καθήκονσα ποτ ςφεσίζονσαι με σην
τγιεινή και σην πποςψπική υπονσίδα (μπάνιο, νσύςιμο κ.λ.π).
Για σην εκσίμηςη σοτ ασόμοτ ςτμπληπώνονσαι ειδικέρ υόπμερ
μόνο από ιασπούρ, διπλψμασούφοτρ νοςηλετσέρ ή επιςκέπσερ
τγείαρ οι οποίερ δίνοτν μια ολοκληπψμένη εικόνα για σο
άσομο, σιρ ανάγκερ σοτ και σην αναγκαιόσησα τποςσήπιξήρ
σοτ από κασ’ οίκον τπηπεςίερ νοςηλετσικέρ .



Νοςηλεία ςσο ςπίσι (home nursing): Παπέφεσαι
μόνο από πστφιούφοτρ νοςηλετσέρ και
πεπιλαμβάνει ανακούυιςη σοτ πόνοτ,
οξτγονοθεπαπεία, καθεσηπιαςμούρ, αλλαγέρ
σπατμάσψν, ςτμβοτλετσική, διδαςκαλία και
άλλερ ςύνθεσερ νοςηλετσικέρ παπεμβάςειρ. Οι
νοςηλετσέρ είναι ατσοί ποτ κάνοτν ςτνήθψρ σην
ππώση επίςκεχη ςσο φπήζονσα βοήθειαρ και
εκσιμούν σην κασάςσαςη και σιρ ανάγκερ σοτ,
ενώ επίςηρ αναλαμβάνοτν σην τπετθτνόσησα
για σην παπακολούθηςη όληρ σηρ διαδικαςίαρ
παποφήρ υπονσίδαρ και σην αξιολόγηςή σηρ.



Κπασικέρ τπηπεςίερ σοτ Εθνικού Στςσήμασορ Υγείαρ,
όπψρ είναι σα νοςοκομεία Μεσαξά και Άγ.
Ανάπγτποι, και σα κένσπα τγείαρ.

Η τπηπεςία κασ’ οίκον νοςηλείαρ σψν δύο νοςοκομείψν
αποσελεί ένα διασομεακό σμήμα, ανήκει ςση
νοςηλετσική τπηπεςία σοτ νοςοκομείοτ, έφει ση δική
σοτ οπγανψσική και λεισοτπγική ατσοσέλεια και ο
σπόπορ οπγάνψςήρ σοτ ακολοτθεί σα ππόστπα σψν
άλλψν σμημάσψν (πποωςσάμενορ, νοςηλεύσπιερ,
βοηθόρ και τπεύθτνορ γιασπόρ).

Η επγαςία είναι ππψινή, πενθήμεπη και πεπιλαμβάνει
επιςκέχειρ κασ’ οίκον με όφημα σοτ νοςοκομείοτ,
αλλά και δπαςσηπιόσησερ ενσόρ σοτ νοςοκομείοτ
(π.φ. παπάδοςη-παπαλαβή εξεσάςεψν, διασμημασική
επικοινψνία και ςτνσονιςμόρ).



Το Χαμόγελο σοτ Παιδιού» ςσο πλαίςιο σψν τπηπεςιών
ποτ παπέφει ςε κάθε παιδί με ππόβλημα τγείαρ και σην
οικογένειά σοτ τλοποιεί σο Ππόγπαμμα Παιδιασπική
Κασ’οίκον Νοςηλεία. Η δπάςη απετθύνεσαι ςε παιδιά,
ποτ πάςφοτν από ςοβαπά πποβλήμασα τγείαρ και ςσην
πλειοχηυία σοτρ αδτνασούν να μεσακινηθούν.
Εξειδικετμένη ομάδα επαγγελμασικών τγείαρ σοτ
Οπγανιςμού με κινησή ιασπική μονάδα ππαγμασοποιεί
επιςκέχειρ ςσο ςπίσι σοτ παιδιού, όποτ παπέφεσαι:

 Ιασπική και Νοςηλετσική υπονσίδα, τπό σην καθοδήγηςη
σψν θεπαπόνσψν ιασπών και σψν Δ/νσψν Κλινικών σψν
Παιδιασπικών Νοςοκομείψν.

 Κοινψνική και χτφολογική τποςσήπιξη σψν παιδιών με
πποβλήμασα τγείαρ και σψν οικογενειών σοτρ.

 Δημιοτπγική απαςφόληςη παιδιών ςσο ςπίσι.



Σκοπόρ σοτ ππογπάμμασορ είναι:
 Η εξαςυάλιςη καλύσεπηρ ποιόσησαρ ζψήρ για σα παιδιά με 

ςοβαπά πποβλήμασα τγείαρ και σιρ οικογένειέρ σοτρ. 
 Η τποςσηπικσική βοήθεια ςσο οικογενειακό πεπιβάλλον. 
 Η εκπαίδετςη σψν γονέψν σοτ παιδιού ποτ νοςεί. 
 Η μείψςη κινδύνοτ πποςβολήρ σψν παιδιών από 

ενδονοςοκομειακέρ λοιμώξειρ. 
 Λιγόσεπη σαλαιπψπία για σο παιδί και σην οικογένεια από σιρ 

ςτφνέρ μεσακινήςειρ ςσο νοςοκομείο. 
 Η μείψςη σψν κλήςεψν ςσο ΕΚΑΒ.
 Η διετκόλτνςη σοτ έπγοτ σψν γιασπών και σψν νοςηλετσών ποτ 

ζησούν ση ςτνδπομή σοτ Στλλόγοτ μαρ.
 Η αποςτμυόπηςη και καλύσεπη αξιοποίηςη σψν νοςοκομειακών 

κλινών.
Το Χαμόγελο σοτ Παιδιού» τλοποιεί ση δπάςη Παιδιασπική 

Κασ’οίκον Νοςηλεία από σο 2010.



Για να ενσαφθεί ένα άσομο ςση τπηπεςία και να
λαμβάνει κασ’ οίκον νοςηλετσικέρ τπηπεςίερ
ππέπει να ιςφύοτν σα πιο κάσψ κπισήπια:

 Άσομα ηλικίαρ άνψ σψν 18 εσών.

 Κάσοικοι δήμψν ή κοινοσήσψν ποτ καλύπσει η
τπηπεςία.

 Άσομα κλινήπηρ ή με πεπιοπιςμένη κινησικόσησα,
σα οποία έφοτν ανάγκη νοςηλείαρ ςσο ςπίσι.

 Άσομα φψπίρ τποςσηπικσικό πεπιβάλλον ποτ
φπειάζονσαι ςτμβοτλετσική και καθοδήγηςη ςε
θέμασα τγείαρ



 Όσαν ο δικαιούφορ μεσακομίςει ςε πεπιοφή 
ποτ δεν καλύπσεσαι από σην Υπηπεςία.

 Όσαν ο δικαιούφορ ειςαφθεί ςε κένσπο 
υπονσίδαρ.

 Σε πεπίπσψςη ποτ ο ίδιορ ο δικαιούφορ 
επιθτμεί να οίκον 
νοςηλετσικέρ τπηπεςίερ. 

 Όσαν κπίνεσαι όσι ο δικαιούφορ και η 
οικογένειά σοτ δεν φπειάζονσαι πεπαισέπψ 
τποςσήπιξη και υπονσίδα.

 Όσαν κπίνεσαι όσι δεν τπάπφοτν αςυαλείρ 
ςτνθήκερ για σην παποτςία σοτ νοςηλετσή.



 Αξιολόγηςη σοτ ασόμοτ ςσο πεπιβάλλον ποτ ζει, με 
ςσόφο σον ενσοπιςμό σψν αναγκών τγείαρ και 
πποβλημάσψν.

 Σφεδιαςμόρ, οπγάνψςη, πποςυοπά νοςηλετσικήρ 
υπονσίδαρ ςσα άππψςσα άσομα σηρ κοινόσησαρ.

 Καθοδήγηςη και ςτμβοτλετσική για λήχη πποληπσικών 
μέσπψν για απουτγή πποβλημάσψν ή επιπλοκών ποτ 
πποκύπσοτν από μια παθολογική κασάςσαςη.

 Εκπαίδετςη και παπόσπτνςη ασόμψν/ οικογενειών/ 
ομάδψν για τιοθέσηςη τγιεινού σπόποτ ζψήρ.

 Εκπαίδετςη και χτφολογική τποςσήπιξη σψν ασόμψν 
για ατσουπονσίδα.

 Ενημέπψςη και ενδτνάμψςη σψν ασόμψν/ οικογενειών 
ώςσε να αξιοποιούν σιρ τπηπεςίερ/πόποτρ σηρ 
κοινόσησαρ ποτ ζοτν.



 Στμβοτλετσική και καθοδήγηςη για ση δημιοτπγία και 
διασήπηςη τγιεινού και αςυαλούρ πεπιβάλλονσορ.

 Ψτφολογική ςσήπιξη σοτ άππψςσοτ και σηρ οικογένειαρ σοτ, ή 
σοτ ασόμοτ ποτ βπίςκεσαι ςσο σελικό ςσάδιο σηρ ζψήρ σοτ. 

 Ανακούυιςη σοτ πόνοτ. 
 Φπονσίδα ασόμοτ ποτ βπίςκεσαι ςσα σελικά ςσάδια σηρ ζψήρ 

σοτ.
 Αιμοληχία. 
 Λήχη δειγμάσψν (ούπψν, κοππάνψν, πστέλψν).
 Αξιολόγηςη επγαςσηπιακών αποσελεςμάσψν ςε ςτνεπγαςία 

με σοτρ θεπάπονσερ γιασπούρ.
 Χοπήγηςη τποδόπιψν και ενδομτωκών ενέςεψν.
 Διδαςκαλία και εκπαίδετςη ασόμοτ /οικογένειαρ/ υπονσιςσή 

για ση ςψςσή ανσιμεσώπιςη σηρ αςθένειαρ και σψν 
ςτμπσψμάσψν σηρ.



 Έλεγφορ και διαφείπιςη υαπμακετσικήρ 
αγψγήρ.

 Μέσπηςη, κασαγπαυή και αξιολόγηςη σιμών 
ςακφάποτ και ζψσικών ςημείψν.

 Αλλαγή σπατμάσψν και ελκών κασάκλιςηρ.
 Αναππόυηςη βπογφικών εκκπίςεψν.
 Χοπήγηςη οξτγονοθεπαπείαρ και μέσπηςη 

κοπεςμού οξτγόνοτ.
 Αλλαγή πινογαςσπικού ςψλήνα και διδαςκαλία 

ςίσιςηρ.
 Τοποθέσηςη και αλλαγή οτπηθπικού καθεσήπα.
 Φπονσίδα σπαφειοσομίαρ, γαςσποςσομίαρ, 

κολοςσομίαρ και Ειλεοςσομίαρ. 



Διαςτνδεσική / Στμβοτλετσική
νοςηλετσική τπηπεςία είναι ο ςτνδεσικόρ
κπίκορ σψν αςθενών ποτ νοςηλεύονσαι
ςσο νοςοκομείο με σην τπηπεςία σηρ κασ’
οίκον νοςηλείαρ. Σκοπόρ σηρ τπηπεςίαρ
είναι η διετκόλτνςη σηρ εξόδοτ σοτ
αςθενή από σο νοςοκομείο, η ςτνέφεια
σηρ υπονσίδαρ και η ομαλή μεσάβαςη σοτ
ςσο οικείο πεπιβάλλον σοτ ςπισιού σοτ.



 Επικοινψνία με σιρ
νοςηλετσικέρ μονάδερ σοτ
νοςοκομείοτ για παπαπομπή
ασόμψν ςσην Υπηπεςία Κασ’
Οίκον Νοςηλείαρ.

 Νοςηλετσική αξιολόγηςη
(κπισήπια ένσαξηρ, επικοινψνία
με αςθενή και οικογένεια).

 Επεξήγηςη σηρ λεισοτπγίαρ
σηρ τπηπεςίαρ ςσην
οικογένεια.

 Επικοινψνία με σην οικογένεια
για να αξιολογηθεί η ςσήπιξη
ποτ μποπεί να πποςυέπει ςσο
άππψςσο άσομο.

 Στμβοτλετσική για διαθέςιμα 
σεφνικά μέςα για ππόληχη 
ελκών πίεςηρ (π.φ. ςσπώμασα, 
μαξιλάπια) .

 Χπήςη σψν κοινψνικών και 
κοινοσικών πόπψν 
(οικονομικών και τλικών ).

 Σύνδεςη σοτ ασόμοτ με άλλερ 
Υπηπεςίερ(κοινψνικέρ, 
κοινοσικέρ, χτφικήρ τγείαρ, 
κ.ά).

 Διετθέσηςη ςτμπλήπψςηρ 
παπαπεμπσικού από σον ιασπό.



Η κ. Ελένη 75 εσών ζει με σον ςύζτγο σηρ
και δεν έφει παιδιά , έπεςε από σιρ ςκάλερ και

φειποτπγήθηκε ςσο γόνασο , έφονσαρ πλέον
πεπιοπιςμένη κινησικόσησα, έππεπε να επιςσπέχει
ςσο ςπίσι σηρ με ση φπήςη «Πι» και να λάβει κασ’
οίκον νοςηλετσική υπονσίδα. Ο νοςηλετσήρ
διαφειπιςσήρ πεπίπσψςηρ από σην κασ’ οίκον
νοςηλεία ανέλαβε να ςτνσονίςει σην επιςσπουή σηρ
και να αξιολογήςει σιρ ανάγκερ σηρ. Επιςκέυθηκε
σην κ. Ελένη ππιν από σην έξοδό σηρ από σο
νοςοκομείο. Εκεί ενημεπώθηκε για σο ιςσοπικό σηρ,
σο πεπιβάλλον σοτ ςπισιού σηρ, σο κοινψνικό σηρ
πεπιβάλλον, σα ενδιαυέπονσά σηρ και επικοινώνηςε
με σα ανίχια σηρ.



 Ο νοςηλετσήρ ππογπαμμάσιςε αλλαγέρ ςσο πεπιβάλλον σοτ 
ςπισιού.

 Ο νοςηλετσήρ ππογπαμμάσιςε σην καθημεπινή ππψινή 
ολιγόψπη επίςκεχη ενόρ βοηθού νοςηλετσή από σην ομάδα 
σηρ κασ’οικον νοςηλείαρ  για να πποςυέπει βοήθεια ςσιρ 
καθημεπινέρ δπαςσηπιόσησερ . 

 Τη διαφείπιςη σηρ υαπμακετσικήρ αγψγήρ ανέλαβε ο 
νοςηλετσήρ, ο οποίορ εσοίμαςε έγγπαυερ οδηγίερ για ση λήχη 
σψν υαπμάκψν ποτ λαμβάνονσαι ςτςσημασικά αλλά και 
ατσών ποτ δίνονσαι ευάπαξ. Επίςηρ, δόθηκαν πληπουοπίερ 
για πιθανέρ παπενέπγειερ. Χπηςιμοποιήθηκε εβδομαδιαίο 
κοτσί πποεσοιμαςίαρ σψν υαπμάκψν. Η υαπμακετσική  αγψγή 
σο απόγετμα και σο βπαδύ θα δίνεσαι από σον ςύζτγο.

 Η κ. Ελένη  φπειάζεσαι υτςιοθεπαπεία. Η νοςηλεύσπια ςση 
ςτνάνσηςη σηρ ομάδαρ ςτνεννοήθηκε με σον υτςιοθεπαπετσή 
σηρ ομάδαρ σηρ κασ’οικον νοςηλείαρ  για σην αξιολόγηςη σηρ 
αςθενούρ και σον ππογπαμμασιςμό σηρ κινηςιοθεπαπείαρ, σηρ 
μτωκήρ ενδτνάμψςηρ και ιςοπποπίαρ. 



 Ο νοςηλετσήρ διαςυάλιςε και σην ππόςβαςη σηρ κ. Ελένηρ ςσιρ
τπηπεςίερ τγείαρ, ππογπαμμάσιςε σο επόμενο πανσεβού και ση
μεσακίνηςή σηρ με σο ΕΚΑΒ ςσο νοςοκομείο για ακσινογπαυία και
επανεκσίμηςη από σον οπθοπεδικό και η επιςσπουή από σο
νοςοκομείο να γίνει με σο ΕΚΑΒ.

 Οι αιμασολογικέρ επγαςσηπιακέρ εξεσάςειρ σηρ Ελένηρ θα
διενεπγούνσαι ςσην τπηπεςία και θα μένοτν ςσο υάκελό σηρ. Η
αιμοληχία θα γίνεσαι κασ’ οίκον από σον νοςηλετσή.

 Η νοςηλετσική παπακολούθηςη θα γίνεσαι κάθε δεύσεπη μέπα για σην
ππώση εβδομάδα, ώςσε να παπέφεσαι βοήθεια και να αξιολογείσαι η
ςτμμεσοφή σηρ. Τη δεύσεπη εβδομάδα ππογπαμμασίςσηκαν δύο
επιςκέχειρ, με απώσεπο ςκοπό να μειψθεί η ςτφνόσησα σψν
επιςκέχεψν σιρ επόμενερ εβδομάδερ. Η αξιολόγηςη και
παπακολούθηςη σηρ κ. Ελένηρ αυοπά ση μεσεγφειπησική σηρ ποπεία,
σιρ χτφοκοινψνικέρ και πνετμασικέρ σηρ ανάγκερ.

 Ο ςτνσονιςμόρ ήσαν σέσοιορ ώςσε ο υτςιοθεπαπετσήρ και ο
νοςηλετσήρ να επιςκέπσονσαι ςε διαυοπεσικέρ ημέπερ σην κ. Ελένη
για να τπάπφει ςτνέφεια ςσην αξιολόγηςή σηρ.



Κάθε φώπα έφει σα πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασά σηρ,
σα δτνασά και αδύνασα ςημεία σψν τπηπεςιών σηρ κασ’ οίκον
υπονσίδαρ. Πποβλήμασα ςτνσονιςμού σψν ππομηθετσών,
μικπού εύποτρ κάλτχηρ σοτ πληθτςμού, μειψμένηρ
ικανοποίηςηρ σψν φπηςσών, διαθεςιμόσησαρ ςσην επαπφία,
οικονομικών ανιςοσήσψν, έλλειχη ειδικετμένοτ πποςψπικού,
λίςσερ αναμονήρ, ποιόσησα ςση υπονσίδα, είναι μεπικέρ πηγέρ
δτςυοπίαρ σψν φπηςσών, αλλά και αισίερ διασάπαξηρ και
τποβάθμιςηρ σοτ έπγοτ σψν ππομηθετσών. Κοινό ςημείο ςσην
ποπεία ανάπστξηρ και μεσαππύθμιςηρ σψν ςτςσημάσψν
τγείαρ σψν φψπών είναι η πποαγψγή ενόρ ολοκληπψμένοτ
δικσύοτ ΠΦΥ και μακποφπόνιαρ υπονσίδαρ τγείαρ, σο οποίο θα
παπέφει μια ετπεία δέςμη τπηπεςιών ςσην κοινόσησα ςσο
φώπο διαμονήρ σψν φπηςσών. Ενδεικσικά, αναυέπονσαι μεπικά
βήμασα πποσάςειρ ςσην ποπεία σηρ μεσαππύθμιςηρ.



 Ενιαίορ σπόπορ ππόςβαςηρ ςσιρ τπηπεςίερ κασ’ οίκον 
νοςηλείαρ και βελσίψςη σηρ διαθεςιμόσησαρ και 
πποςβαςιμόσησαρ σοτρ ςσην  επαπφία.

 Ανάπστξη επίςημψν δικσύψν ςτνεπγαςίαρ μεσαξύ ιασπών 
ππψσοβάθμιαρ υπονσίδαρ, νοςοκομείψν ή άλλψν υοπέψν 
παποφήρ υπονσίδαρ τγείαρ για ση διετκόλτνςη παποφήρ 
μακποφπόνιαρ υπονσίδαρ και ση διαφείπιςη σψν 
πεπιπσώςεψν.

 Σσον σομέα σηρ κασ’ οίκον υπονσίδαρ, ανάπστξη 
ςτνσονιςμένψν ςτςσημάσψν πληπουόπηςηρ .

 Σφεδιαςμόρ διαδικαςιών οπγάνψςηρ σηρ κασ’ οίκον 
υπονσίδαρ και σηρ κοινοσικήρ υπονσίδαρ από 
εκπποςώποτρ σοτ ςτςσήμασορ τγείαρ και σα σοπικά 
δίκστα παποφήρ υπονσίδαρ. 



 Η διάθεςη ενόρ ςτςσήμασορ σαξινόμηςηρ σψν φπηςσών, σο
οποίο να επισπέπει ςτγκπίςειρ ατσών με σοτρ σομείρ
παποφήρ τπηπεςιών και σο είδορ σηρ υπονσίδαρ.

 Η ανάπστξη πολισικών ποτ καλλιεπγούν οικονομικά
αποδοσικέρ λύςειρ παποφήρ τπηπεςιών, μέςα από ση
ςτνσονιςμένη, ςτνεφή και ςσαθεπή διαφείπιςη σηρ
υπονσίδαρ, οι οποίερ όμψρ παπέφοτν ςσαθεπόσησα ςσοτρ
πελάσερ, σιρ οικογένειερ και σοτρ υοπείρ παποφήρ σψν
τπηπεςιών.

 Η αναζήσηςη σπόπψν και μεθόδψν για σην ετπύσεπη
τιοθέσηςη σηρ σεφνολογίαρ (telehealth) ςσο πεπιβάλλον σοτ
ςπισιού και σιρ τπηπεςίερ σηρ κοινόσησαρ γενικόσεπα.

 Στνσονιςμένη αξιολόγηςη και η ύπαπξη ενόρ δικσύοτ
αξιολόγηςηρ και πποςδιοπιςμού σψν αναγκών σοτ φπήςση
και ςφεδιαςμού σοτ πλάνοτ υπονσίδαρ για σην κάλτχη
σψν αναγκών σοτ.



Η κασ’οίκον νοςηλεία για να είναι αποσελεςμασική και 
αποδοσική απαισείσαι να ςσηπίζεσαι ςε ένα 
οπγανψμένο διοικησικό μονσέλο επγαςίαρ. Επίςηρ  η 
παποφή σψν τπηπεςιών ππέπει να φαπακσηπίζεσαι από 
ςσοιφεία τχηλήρ ποιόσησαρ σα οποία θα βελσιώνονσαι 
με μεθόδοτρ και σεφνικέρ όπψρ: 

 Χπήςη νοςηλετσικών ππψσοκόλλψν 
 Ευαπμογή πιςσοποιημένψν διαδικαςιών 
 Χπήςη μεθόδψν εκσίμηςηρ σψν αναγκών σψν αςθενών
 Αξιολόγηςη αποσελεςμάσψν σψν παπεφόμενψν 

τπηπεςιών
 Αξιολόγηςη σηρ ικανοποίηςηρ σψν αςθενών .
 Αξιολόγηςη σηρ επαγγελμασικήρ ικανοποίηςηρ σοτ 

πποςψπικού .



Ετελπιςσούμε ςσην τλοποίηςη
μιαρ μεσαππύθμιςηρ και ςσην
Ελλάδα, η οποία θα ςτμβάλει,
εκσόρ από σην αναγνώπιςη σοτ
έπγοτ σοτ νοςηλετσή και ση
διεύπτνςη σοτ πεδίοτ
δπαςσηπιοποίηςηρ σοτ, ςσην
παποφή ποιοσικήρ υπονσίδαρ και
ατξημένηρ ικανοποίηςηρ σοτ
φπήςση από ατσή μέςα ςσον
καθημεπινό σοτ φώπο, σο ςπίσι
σοτ.
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